BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA
BOSNE I HERCEGOVINE
PREDSTAVNIČKI / ZASTUPNIČKI DOM
DOM NARODA / ДОМ НАРОДА
Zajednička komisija/povjerenstvo za
odbanu/obranu i sigurnost BiH

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ

ДОМ НАРОДА
Заједничка комисија за одбрану
и безбједност БиХ

Broj/Број: 03/1-50-1-9-2/07
Sarajevo/Сарајево, 27.03.2007. године

ЗАПИСНИК
са 2. сједнице Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ
Парламентарне скупштине БиХ,
одржане 27.03.2007. године, у времену од 11.00 до 12.00 часова
Сједници су присуствовали чланови Заједничке комисије: Шефик Џаферовић, Јозо
Крижановић, Винко Зорић, Драго Калабић, Душанка Мајкић, Хазим Ранчић, Сулејман
Тихић, Бранко Зрно, Слободан Шараба, Иво Миро Јовић и Мирко Околић.
Сједници из оправданих разлога није присуствовао Вахид Хећо.
Сједници су присуствовали представници прадлагача аката, као и гости:
-Сифет Поџић, начелник Заједничког штаба ОСБиХ и војни савјетник чланова
Предсједништва БиХ;
-Самир Ризво из Министарства безбједности БиХ;
-Бране Јанковић, шеф Одсјека за НАТО и ПфП у Министарству одбране БиХ;
-Горан Прањић, секретар ДМК из Министарства иностраних послова БиХ,
-Кристијан Хаупт и Душан Золер из Мисије ОЕБС-а у БиХ;
-Лејла Диздаревић и Елма Демир из Штаба НАТО-а у БиХ;
-Мирсад Жига из Амбасаде САД-а у БиХ;
-Драгица Хинић, секретар Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ;
-Жељко Грубешић, савјетник у Заједничкој комисији за одбрану и безбједност БиХ.
Сједници је до избора предсједавајућег Заједничке комисије предсједавао Бранко Зрно.
За сједницу је предложен сљедећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Разматрање:
а) Извјештаја о учешћу Оружаних снага, полицијских и државних службеника Босне и
Херцеговине у операцијама подршке миру за период 01.03-31.08.2006. године, са
закључком Предсједништва БиХ (предлагачи: Предсједништво БиХ и Савјет
министара БиХ);
б) Одлука о продужењу мандата јединице Оружаних снага БиХ за уништавање
неексплодираних убојних средстава у операцији подршке миру „Ирачка слобода“,
број: 01/011-2177-32/06, од 13.12.2006. године, и број: 01-011-369-5/07, од 07.02.2007.
године - предлагач: Предсједништво БиХ;
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2. План попуњавања упитника Партнерског акционог плана изградње одбрамбених
институција (ПАРП) - сачинилац: Државна међуресорна комисија за ПфП и НАТО и
Министарство одбране БиХ;
3. Оријентациони радни план Заједничке комисије за одбрану и безбједност за 2007.
годину;
4. Текућа питања.
Предложени дневни ред чланови Заједничке комисије усвојили су једногласно.
Прије почетка расправе о тачкама дневног реда, Бранко Зрно информисао је присутне да је
Brus McLane, савјетник главнокомандујућег НАТО-а, предложио да се обрати Заједничкој
комисији на овој сједници. Међутим, како је дневни ред већ био утврђен, те како су поједини
чланови имали и друге раније преузете обавезе, предложено је да се он обрати члановима на
наредној сједници Комисије.
Потом се прешло на разматрање усвојеног дневног реда
Ад. - 1.Разматрање:
а) Извјештаја о учешћу Оружаних снага, полицијских и државних службеника
Босне и Херцеговине у операцијама подршке миру за период 01.03-31.08.2006.
године, са закључком Предсједништва БиХ - предлагачи: Предсједништво БиХ
и Савјет министара БиХ;
б) Одлука о продужењу мандата јединице Оружаних снага БиХ за уништавање
неексплодираних убојних средстава у операцији подршке миру „Ирачка
слобода“, број: 01/011-2177-32/06 од 13.12.2006. године, и број: 01-011-369-5/07,
од 07.02.2007. године - предлагач: Предсједништво БиХ
Бранко Зрно дао је уводне информације о овој тачки дневног реда. Истакнуо је да је
Предсједништво БиХ доставило у парламентарну процедуру Извјештај о учешћу Оружаних
снага, полицијских и државних службеника Босне и Херцеговине у операцијама подршке
миру за период 01.03-31.08.2006. године, те двије одлуке о продужењу мандата јединице
Оружаних снага БиХ за уништавање неексплодираних убојних средстава у операцији
подршке миру „Ирачка слобода“. Истакнуо је да је сачињен радни материјал комисијског
извјештаја о овим актима за домове Парламентарне скупштине БиХ, уз предлог за њихово
усвајање и потврђивање. Након тога отворио је расправу.
Шефик Џаферовић нагласио је да, због значаја учешћа представника Босне и Херцеговине у
мировним мисијама и другим операцијама подршке миру у односу на процес чланства у
ПфП и предстојећи процес прикључења у НАТО савез, Заједничка комисија треба да
прихвати Извјештај и наведене одлуке Предсједништва БиХ и предложи домовима њихово
усвајање. Такође, неопходно је да Заједничка комисија, у погледу примјене законских
одредаба у дијелу утврђених рокова, затражи њихово поштовање бар онда када се то може,
као што је сада случај са посљедњом достављеном одлуком Предсједништва БиХ о
продужетку мандата јединице ОСБиХ у Ираку. Стога је предложио да Заједничка комисија
прихвати предлог закључка домовима да до 07.04.2007. године окончају процедуру о
наведеним актима.
Сифет Поџић дао је краће информације о постојећој мисији ОСБиХ у Ираку. Посебно је
нагласио да су коалиционе снаге предложиле БиХ да прошири мандат јединице, тако што би
се упутиле додатне снаге које би обављале посао самозаштите постојеће јединице.
Предсједнштво БиХ овај предлог није прихватило сматрајући га посебно тешким и
ризичним.
Јозо Крижановић имао је одређен број примједаба на достављене акте. Није задовољан
констатацијом да је због кашњења у конституисању власти дошло до кршења члана 6. Закона
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који регулише наведену област. Преко овог кршења постојећих законских одредаба не може
се олако прећи. Сматра да је било начина да достављена одлука Предсједништва БиХ буде
размотрена на ранијим сједницама Представничког дома. У вези с тим треба упутити
критике Колегијуму Представничког дома. Друга примједба односи се на нејасно дефинисан
број припадника јединице ОСБиХ у Ираку. Наиме, у једном дијелу Извјештаја помиње се 36
припадника, док се на крају овог акта, у дијелу предлога ангажовања током 2007. године
наводи 37 припадника.То треба кориговати и у одлуци Предсједништва БиХ.
Винко Зорић такође сматра да је требало обезбиједити континуитет у раду Парламента.
Мисли да су се евентуално о овим актима могла изјаснити и раније оба дома, и то
Представнички дом који је већ био конституисан, те Дом народа у старом сазиву, с обзиром
да је још увијек функционисао. О овом питању треба размислити, с обзиром на будуће
изборе и могућност понављања наведене ситуације.
Шефик Џаферовић сагласан је са мишљењима претходника о неопходности континуитета
у раду Парламента Међутим, дошло је до непредвиђеног кашњења у конституисању Дома
народа, док је Представнички дом конституисан 20.11.2006. године.
Слободан Шараба истакнуо је да би сви у БиХ требало да размисле о престанку мандата
јединице ОСБиХ у Ираку након 31.12.2007. године. Ово мишљење поткријепио је
чињеницама да је велики дио БиХ загађен минама, због чега је дјеловање те јединице
потребније у нашој земљи. Такође, и нови захтјев за додатним ангажовањем наших снага у
Ираку, упућен БиХ, како је то наведено у Извјештају, не би требало прихватити.
Сифет Поџић одговорио је на претходну констатацију о захтјеву за повећање наших снага у
Ираку. Поновио је чињеницу да је Предсједништво БиХ одлучивало о том питању и није
дало сагласност за повећање наших снага. Такође је нагласио да се јединица ОС у Ираку
бави питањем уништавања неексплодираних убојних средстава и да је њена намјена
другачија од јединица за деминирање.
Драгица Хинић дала је кратко образложење правног аспекта за наведене акте. Истакнула је
да је Предсједништво БиХ донијело предметне одлуке о продужењу мандата јединици
ОСБиХ у Ираку, позивајући се на члан 6. Закона који регулише ову област, због објективних
околности условљених неблаговременим конституисањем власти. У складу са постојећим
законским одредбама, у наредном периоду неће бити потребе за доношењем нових одлука за
постојеће мировне мисије, већ учешће у њима треба регулисати у извјештају, о којем
коначну одлуку доноси Парламентарна скупштину БиХ.
Бране Јанковић нагласио је чињеницу да је БиХ постала чланица ПфП-а, те да тежи
приступању у НАТО савез. Стога сви од нас очекују да, поред евентуалних привилегија,
дамо и одређени допринос ангажовањем у мировним операцијама, као што је нпр. операција
у Ираку.
Јозо Крижановић поновио је чињеницу да треба поштовати законске одредбе које се тичу
утврђених рокова за доношење одлука. Занимало га је да ли је продужење мандата јединици
у Ираку за седам мјесеци у другој одлуци Предсједништва БиХ, а у односу на првобитну
одлуку, планирано у предложеном буџету.
Сифет Поџић дао је потврдан одговор на ово питање.
Резултати одлучивања
1а) Након расправе, у складу са чланом 17. Закона, Заједничка комисија је, са 10 гласова „за“
и једним гласом „против“, прихватила Извјештај о учешћу Оружаних снага, полицијских и
државних службеника Босне и Херцеговине у операцијама подршке миру за период од 01.03.
до 31.08.2006. године, са предлогом плана учешћа у 2007. години, те предлаже домовима
Парламентарне скупштине БиХ да га у што краћем року усвоје и донесу Одлуку о
оправданости и нивоу учешћа у операцијама подршке миру за 2007. годину, на истом нивоу
учешћа као у 2006. години, како слиједи:
- посматрачка мисија у Етиопији-Еритреји - 9 припадника;
- посматрачка мисија у ДР Конгу - 5 припадника;
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-

мировна мисија УН-а у Либерији (УНМИЛ) - 11 припадника;
мировна мисија УН-а на Хаитију (МИНУСТАХ) - до7 припадника;
мировна мисија УН-а на Кипру (УНИФИЦУП) - до 4 припадника;
мировна мисија УН-а у Судану (УНМИС) - 2 припадника.

1б) Извјештајем из тачке 2а) предложен је продужетак мандата јединици Оружаних снага
БиХ за уништавање неексплодираних убојних средстава (НУС) у операцији подршке миру
„Ирачка слобода“ у Ираку, коју чини 37 припадника. Због наведених објективних околности,
Предсједништво БиХ је такође продужило мандат наведеној јединици својим одлукама од
13.12.2006. и 07.02.2007. године. У складу са Законом, ове одлуке треба да потврде домови
Парламентарне скупштине БиХ.
Како у парламентарној процедури постоје наведени акти који су дијелом идентични,
Заједничка комисија је, са 10 гласова „за“ и једним гласом „против“, заузела став којим
предлаже домовима да се учешће наведене јединице Оружаних снага БиХ у Ираку регулише
доношењем Одлуке о потврђивању одлука Предсједништва БиХ, број: 01-011-2177-32/07,
од 13.12. 2006, и број: 01-011-369-5/07, од 7.2.2007. године, о продужењу мандата јединице
Оружаних снага БиХ за уништавање неексплодираних убојних средстава (НУС) у
операцији подршке миру „Ирачка слобода“ у Ираку, коју чини 37 припадника, за период од
01.12. 2006. до 31.12. 2007. године.
1ц) Заједничка комисија усвојила је и закључке чије усвајање предлаже домовима, а којим
се тражи да:
ц 1 - наведене акте разматрају јединствено у оквиру једне тачке дневног реда и то у што
краћем року, а најкасније до 07.04.2007. године, како би се испоштовале законске
одредбе;
ц 2 - све институције БиХ, чије су обавезе јасно регулисане поменутим законом,
поштују јасно утврђене рокове за достављање извјештаја и планова у
парламентарну процедуру.
Ад. - 2. План попуњавања упитника Партнерског акционог плана изградње
одбрамбених институција (ПАРП) - сачинилац: Државна међуресорна комисија
за ПфП и НАТО и Министарство одбране БиХ
Горан Прањић и Бране Јанковић, представници Државне међуресорне комисије за ПфП и
НАТО, дали су основне напомене о овом међуресорном тијелу. Истакнули су да се тренутно
најзначајнији задатак овог тијела састоји у координирању рада на попуњавању ПАРП
упитника. Овај упитник мора се стално попуњавати. У складу са својим обавезама, све
институције из ове области добиле добиле су дио који треба попунити, како би се упитник
објединио и прослиједио даље. Већ је урађен и Презентациони документ БиХ, а у фази
израде је и Индивидуални партнерски програм наше земље као чланице ПфП-а. Током јесени
ове године министри одбране и безбједности БиХ треба да иду у Брисел, како би дали
одговоре на сва питања из ПАРП-а министрима НАТО-а.
Бранко Зрно истакнуо је да је Заједничка комисија припремила предлог одговора на упите
ПАРП-а који се односе на њу и Парламентарну скупштину БиХ.
Резултати одлучивања
Након краће расправе чланови Заједничке комисије једногласно су усвојили припремљене
одговоре на упите ПАРП-а који се односе на њу и Парламентарну скупштину БиХ.
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Ад. - 3. Оријентациони радни план Заједничке комисије за одбрану и безбједност за
2007. годину
Након краћег разматрања, Оријентациони радни план Заједничке комисије усвојен је
једногласно.
Ад. - 4. Текућа питања
а) Позив Министарства безбједности БиХ једном члану Заједничке комисије за учешће на
Радионици за израду нацрта закона о заштити и спашавању људи и материјалних
добара од природних и других несрећа у БиХ, која ће се одржати у од 24. до 28.априла
2007. године.
На основу једногласне одлуке Заједничке комисије, овој радиници присуствоваће Бранко
Зрно, предсједавајући.
б) Позив Штаба Европске команде војске САД-а у БиХ - Џ. Маршал Центар, за учешће пет
представника Заједничке комисије за одбрану и безбједност БиХ, на конференцији о
теми „Цивилно-војни одговори у борби против тероризма“, од 11. до 15. јуна 2007.
године, у Сарајеву.
На основу једногласне одлуке Заједничке комисије, овој радиници присуствоваће Слободан
Шараба, Јозо Крижановић, Хазим Ранчић, Драгица Хинић и Жељко Грубешић.
ц) Хазима Ранчића занимало је да ли по обавјештењу које је достављено Заједничкој
комисији, и којим се тражи учешће експерта у процесу израде ОЕБС-овог Кодекса о
понашању у војно-политичким аспектима безбједности, треба предложити кадидата.
Уколико је то потребно, он предлаже Шефика Џаферовића.
Након краћег образложења да је овај састанак предвиђен за експертни ниво службеника у
институцијама БиХ, усвојен је предлог да састанку присуствује Жељко Грубешић.

Записник сачинила
Драгица Хинић

Предсједавајући
Заједничке комисије
Бранко Зрно

